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Protokół Nr 21/13 
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu 

w dniu 12 lutego 2013 r.  
 

 
Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod 

kierunkiem Przewodniczącego, radnego Dariusza Grajdy, w godzinach od 1615 do 1800.                 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączoną listą 
obecności. 

 
Porządek posiedzenia:  
1. Wspólne posiedzenie z przedstawicielami Gminy Wiązowna nt. dróg powiatowych 

znajdujących się na obszarze Gminy. 
2.  Informacja nt. inwestycji Budowa Domów dla Dzieci. 
3.  Plan pracy Komisji w roku 2013. 
4.  Sprawy różne. 
5.  Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
6.  Zakończenie obrad. 
 

Porządek obrad został przyjęty bez uwag, w obecności 8 członków Komisji. 
 
Ad. 1 
  

Wójt Gminy Wiązowna Anna Bętkowska przedstawiła zebranym prezentację 
multimedialną dot. stanu dróg powiatowych na terenie Gminy. Na 300 km dróg powiatowych 
w Powiecie Otwockim – 57 km znajduje się  na terenie Gminy Wiązowna. 

Przewodniczący Komisji Dariusz Grajda odczytał pismo z dnia 14.01.2013 r. Wójta 
Gminy Wiązowna znak: WI.7011.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej lub pomocy 
rzeczowej dla Powiatu celem poprawienia stanu technicznego dróg powiatowych lub 
poprawienia bezpieczeństwa użytkowników korzystających z dróg powiatowych (kserokopia 
w załączeniu).  
 Wicestarosta Otwocki Mirosław Pszonka odniósł się do propozycji przedstawionych 
w w/w piśmie. Poinformował o podjętej na dzisiejszym posiedzeniu przez Zarząd Powiatu 
decyzji, jeżeli chodzi o wykonanie przez Powiat pewnych prac zgodnie z sugestią 
przedstawioną przez Wójta Gminy Wiązowna. Dodał, że obecnie Powiatowi brakuje 
środków, jednakże biorąc pod uwagę możliwości sprzętowe i kadrowe Zarządu Dróg 
Powiatowych w Otwocku zaangażowanie będzie możliwe.    

Przewodniczący Komisji poinformował o zapisie znajdującym się w przyjętym przez 
Radę Powiatu budżecie mianowicie, że wydatki inwestycyjne będą wykonywane po 
zrealizowaniu dochodów ze sprzedaży mienia. Zwracając uwagę na ograniczenia finansowe 
przypomniał, iż Powiat przejął 48 mln zł długu Szpitala. Przewodniczący stwierdził, iż Powiat 
mógłby przygotować z gminami wspólny wniosek aplikując o środki zewnętrzne (RPO). 
Następnie zaproponował wniosek w tej kwestii celem przekazania Zarządowi.  
 W wyniku dyskusji Wójt Gminy Wiązowna powiedziała, że zostanie przedstawiona 
propozycja wspólnych działań z Powiatem, jeżeli chodzi o drogi powiatowe na terenie 
Gminy. Zgodnie z wypracowanym w najbliższym czasie porozumieniem Gmina Wiązowna 
przeznaczy określone środki za pracę wykonaną przez Powiat za pomocą ZDP.  

Radna Gminy Wiązowna Barbara Bratko reprezentująca okręg Rzakta poinformowała 
o inicjatywie mieszkańców dot. wykonania oświetlenia. Dodała, że zarządca drogi tj. ZDP         
nie wyraził zgody na wykonanie oświetlenia w drodze powiatowej. SKO ma odmienne 
zdanie. W związku z czym radna poprosiła o pochylenie się nad tym tematem.  
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 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Jerzy Bojanowski zapewnił, iż 
zajmie się w/w kwestią.  

Głos zabrały także inne obecne wiązowskie radne: Irena Nowak i Renata Falińska, 
zwracając uwagę na problemy drogowe występujące na terenach reprezentowanych przez 
siebie sołectw. 
  
Ad. 2 
 

Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk przekazał informacje nt. inwestycji 
Budowa Domów dla Dzieci w Otwocku przy ul. Prądzyńskiego 1 i ul. Cieszyńskiej 9.   
 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka 
poinformowała o procedurach i warunkach, jakie musiały być spełnione, jeżeli chodzi                     
o oddanie budynku przy ul. Prądzyńskiego do użytkowania. W przypadku drugiego Domu 
nastąpił odbiór techniczny budynku, natomiast na odbiór końcowy należy jeszcze poczekać.  
 
Ad. 3 
 
 Członkowie Komisji przyjęli plan pracy Komisji w roku 2013.  

Głosowanie: za – 7 osób. 
 
Ad. 4 
 
W załączeniu do niniejszego protokołu: 

1) pismo z dnia 07.03.2012 r. Przewodniczącego Rady Tomasza Atłowskiego znak: 
SRP.0004.9.2012 przekazujące pismo z dnia 05.03.2012 r. Sołtysa wsi Ponurzyca                     
o interwencję w sprawie drogi powiatowej Ponurzyca-Karpiska; 

2) pismo (kserokopia) z dnia 20.03.2012 r. Marszałka Województwa Mazowieckiego 
znak: NI-D-I.8014.50.1.2012.TL dot. informacji, na jakim etapie znajdują się prace 
związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 801; 

3) pismo (kserokopia) z dnia 28.09.2012 r. radnego Gminy Celestynów Tadeusza 
Floriańczyka dot. wniosków do budżetu Powiatu na rok 2013; 

4) pismo z dnia 09.10.2012 r. radnej Powiatu Otwockiego Lucyny Komorowskiej                               
i radnej Gminy Celestynów Malwiny Klejn dot. wniosków do budżetu Powiatu na rok 
2013; 

5) pisma (kserokopie) z dni: 11.10.2012 r. i 17.12.2012 r. Skarżącego Wydział Ochrony 
Środowiska oraz Członka Zarządu Powiatu, któremu Wydział ten jest podległy;  

6) wyciąg Nr 274 z protokołu Nr 67/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku                                
w dniu 14.02.2012 r. dot. odpowiedzi na wnioski Komisji skierowane podczas 
posiedzenia w dniu 27.01.2012 r.; 

7) wyciąg Nr 288 z protokołu Nr 69/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku                                
w dniu 06.03.2012 r. dot. odpowiedzi na wniosek Komisji skierowany podczas 
posiedzenia w dniu 23.02.2012 r.; 

8) wyciąg Nr 348 z protokołu Nr 82/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku                                
w dniu 18.06.2012 r. dot. odpowiedzi na wniosek Komisji skierowany podczas 
posiedzenia w dniu 29.05.2012 r.; 

9) wyciąg Nr 398 z protokołu Nr 96/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku                                
w dniu 05.10.2012 r. dot. odpowiedzi na wnioski Komisji skierowane podczas 
posiedzenia w dniu 18.09.2012 r.; 

10) wyciąg Nr 420 z protokołu Nr 100/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku                                
w dniu 24.10.2012 r. dot. odpowiedzi Oświaty Powiatowej na wniosek Komisji 
skierowany podczas posiedzenia w dniu 18.09.2012 r. 
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Ad. 5 
 
 Protokół Nr 20/13 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie, 
w obecności 7 członków Komisji 
 
Ad. 6 
 

Na  tym  posiedzenie  Komisji  zakończono. 
 
 

           Protokółowała:                                                                              Przewodniczył: 
 
      Honorata Tarnowska                                                                          Dariusz Grajda 


